
SAŽETAK ZAPISNIKA SA SASTANAKA ODBORA ZA OSIGURAVANJE I 
UNAPREĐIVANJE KVALITETE 

(ak.god. 2018./2019.) 
 
Sastanak Odbora za kvalitetu 15. listopada 2018. 
Članovi Odbora usvojili su Godišnje izvješće o radu Odbora iz kojeg je razvidan veliki 
broj aktivnosti kojima se Odbor bavio u protekloj godini. Također, analizirana je 
provedba aktivnosti iz trogodišnjeg Plana za unaprjeđenje sustava osiguravanja 
kvalitete za 2018. godinu i odlučeno da će se u narednom razdoblju pozornost usmjeriti 
na aktivnosti vezane za povećanje vidljivosti Odbora, kao i aktivnosti analiziranja 
zadovoljstva nastavnika uvjetima rada i administrativnom podrškom.  
Raspravljalo se i o potrebi upućivanja djelatnika na edukaciju za provođenje audita 
sukladno zahtjevima norme ISO 9001:2015, s obzirom da Odbor drži kako je navedeni 
certifikat važan za djelovanje sustava kvalitete na Fakultetu, kao i za renome samog 
Fakulteta.  
Također, s ciljem povećanja vidljivosti, zaključeno je kako na naslovnoj stranici trebaju 
biti i vijesti za nastavnike i vijesti za studente, razdvojene kao dvije kategorije te će se 
takav prijedlog uputiti Dekanici. 
 
Sastanak Odbora za kvalitetu 17. prosinca 2018. 
S obzirom da je dosadašnjoj Predsjednici Odbora, izv. prof. dr. sc. Maji Bukovac Puvača 
istekao mandat, članovi Odbora su proveli izbore te među sobom izabrali novu 
Predsjednicu Odbora, izv. prof. dr. sc. Sandru Fabijanić Gagro.  
Raspravljalo se o tehničkim problemima s provođenjem evaluacije koji su se pojavili u 
zimskom semestru ak. god. 2018./2019. te je zaključeno da će Odbor kontaktirati SRCE s 
ciljem čim promptnijeg rješavanja ovih poteškoća.  
Također, zaključeno je da će Odbor uputiti Dekanici svoj zaključak o potrebi educiranja 
jednog djelatnika za provođenje internog audita po zahtjevima norme ISO 9001:2015, 
posebice imajući u vidu da Fakultet sljedeće godine očekuje obveza obnove ovog 
certifikata.  
Članovima Odbora prezentirani su ciljevi i aktivnosti projekta Providentia Studiorum 
Iuris – Unaprjeđenje kvalitete studiranja na pravnim fakultetima u Hrvatskoj, a čiji je 
nositelj Fakultet, kako bi članovi bili upoznati s onim aktivnostima čija je provedba u 
nadležnosti Odbora. 
 
Sastanak Odbora za kvalitetu 20. veljače 2019. 
Članovi Odbora raspravljali su o tehničkim problemima koji su se pojavili pri 
provođenju evaluacije nastave i nastavnika u zimskom semestru ak .god. 2018./2019., a 
koji su se u određenoj mjeri nastavili i nakon što je SRCE prvotno ažuriralo sustav kako 
bi se uklonili ranije uočeni problemi Članovi Odbora analizirali su rezultate provedene 
evaluacije. S obzirom na tehničke poteškoće koji su doveli u pitanje ispravnost listića i 
pouzdanost dobivenih podataka, odlučeno je da se rezultati ove evaluacije neće koristiti 
za predlaganje najbolje ocijenjenog nastavnika. Analizom rezultata evaluacija uočene su 
prilike za poboljšanje sustava evaluacija, kako bi dobiveni rezultati u budućnosti 



odražavali realnije stanje, pa će Odbor uputiti prijedloge za poboljšanje nadležnom 
tijelu. 
 
Sastanak Odbora za kvalitetu 21. ožujka 2019. 
Sukladno zaključku Odbora sa sjednice od 20. veljače 2019., Predsjednica je uputila je 
upit SRCE-u i Informatičkoj službi Fakulteta, kako bi se utvrdile tehničke mogućnosti za 
prihvaćanje preporuka Odbora te je na ovoj sjednici izvijestila članove o odgovorima na 
upite. 
Nakon rasprave o dostavljenim evidencijama održane nastave u zimskom semestru ak. 
god. 2018./2019., zaključeno je kako se nastava redovito održava, ali će zbog pojedinih 
neujednačenosti u evidentiranju efektivno održane nastave u izvješćima, Odbor 
nastavnicima uputiti dorađene Upute koje bi trebale doprinijeti ujednačenijem 
izvještavanju u narednom semestru i jednostavnijoj obradi tih podataka. 
 
Sastanak Odbora za kvalitetu 04. travnja 2019. 
Odbor je analizirao dostavljene materijale kandidata za dodjelu nagrada za nastavnu 
izvrsnost, i to 1) jednog djelatnika u znanstveno-nastavnom ili umjetničko-nastavnom 
zvanju docent ili više te 2) jednog djelatnika u nastavnom ili suradničkom zvanju, u 
skladu s kriterijima sveučilišnog Povjerenstva za definiranje kriterija za dodjelu nagrade 
za nastavnu izvrsnost. Na temelju uvida i analize dostavljenih materijala, Odbor je 
Dekanici predložio sljedeće kandidate: doc.dr.sc. Vanju Smokvinu u kategoriji 1) i dr.sc. 
Danijelu Vrbljanac u kategoriji 2). 
 
Sastanak Odbora za kvalitetu 15. travnja 2019. 
Odbor donosi odluku da će se u razdoblju od 23. travnja do 31. svibnja 2019. godine 
putem ISVU sustava provesti evaluacija nastavnika i nastave u ljetnom semestru. 
Članovi Odbora raspravljali su o zasebnom evaluiranju vježbi koje se uvriježilo u praksi. 
Većina članova Odbora složila se da su vježbe na pojedinim kolegijima integrirana 
cjelina s predavanjima i da ih zbog toga treba evaluirati jedinstvenom anketom. 
Predloženo je da se ovakav sustav ocjenjivanja započne provoditi tijekom studentskih 
evaluacija u zimskom semestru 2019/20.  
Članovi Odbora započeli su rad na dorađivanju i  definiranju dodatnih Kriterija za 
dodjelu nagrade za nastavnu izvrsnost, kako bi izvor najboljeg nastavnika/suradnika bio 
što transparentniji i objektivniji. 
 
Sastanci Odbora za kvalitetu 8. i 22. svibnja 2019. 
Odbor je u svibnju održao dvije sjednice, 8. i 22. svibnja, na kojima je nastavio raspravu o 
Kriterijima za dodjelu nagrade za nastavnu izvrsnost, započetu na sjednici održanoj 15. 
travnja.  
 
Sastanak Odbora za kvalitetu 17. lipnja 2019. 
Članovi Odbora analizirali su rezultate evaluacije nastave i nastavnika u ljetnom 
semestru ak. god. 2018./2019. Evaluirano je 48 nastavnika, čija je prosječna ocjena 4,69. 
Konstatirano je kako je izlaznost veća od 30% ostvarena na svega devet kolegija, a 
izlaznost od 10 studenata i više (ali manje od 30%) na dodatnih 13 predmeta. Također, 



iskazana je zabrinutost malim brojem studenata koji su pohađali nastavu u ovoj 
akademskoj godini, što se ujedno odražava i na pristupanje evaluacijama.  
 
Sastanak Odbora za kvalitetu 17. srpnja 2019. 
Odbor je analizirao realizaciju Preporuka Odbora za kvalitetu Upravi iz srpnja 2018. 
Zaključeno je da je većina preporuka usvojena, dok je preostali dio u kontinuiranoj 
realizaciji ili se njihovo ostvarenje očekuje kroz aktivnosti koje će se provoditi u sklopu 
projekta Providentia Studiorum Juris. 

Također, predmet analize bila su i izvješća o nastavi i nastavnom opterećenju. Odbor je 
putem elektronske pošte zaprimio izvješća 19 katedri na kojima se u ovom semestru 
odvijala nastava. Zaključeno je da je nastava realizirana u cijelosti, s manjim 
odstupanjima efektivno izvedene nastave u odnosu na predviđenu.  

 
Sastanak Odbora za kvalitetu 16. rujna 2019. 
Izložen je plan aktivnosti u okviru projekta Providentia Studiorum Iuris, a u čijoj 
provedbi ključnu ulogu ima Odbor. Do kraja godine planira se provesti radionica o 
suradničkoj procjeni za nastavnike Fakulteta, a potom u ljetnom semestru ak. god. 
2019./2020. i dvije radionice usmjerene na unaprjeđenje nastavničkih kompetencija.  
Najavljen je rad na izmjenama Priručnika za kvalitetu koji datira iz 2013. godine te je 
analizirana dosadašnja provedba Plana aktivnosti za unaprjeđenje sustava osiguravanja 
kvalitete (2018.-2021.), temeljem čega su upućene i preporuke upravo Fakulteta, s 
ciljem omogućavanja provedbe svih planiranih aktivnosti.  
 
Sastanci Odbora za kvalitetu 24. i 30. rujna 2019. 
Članovi Odbora održali su tematske sjednice na kojima su raspravljali o Kriterijima za 
dodjelu nagrade za nastavnu izvrsnost, definirajući dodatne kriterije koji uvažavaju 
specifičnosti angažmana nastavnika i suradnika Fakulteta.  


